OTA
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਵੀਕੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਨਕ (Transportation Clinic) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ
ਨਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ 17 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ International Centre, (6900 ਏਅਰਪੋਰਟ੍ ਰੋਡ) ਨਵਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਨਿਰ
ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, Peel website ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨੂੰ , ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ 7 ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱ ਕ,
905-791-5202 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਲਾਿ ਨਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਨਕਉਂਨਕ ਪਨਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ, ਨਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਲਈ
ਸੀਨਮਤ ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱ ਚ ਥਾਵਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਿੈ ਨਕ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਨਜਿਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨਿਲੀ ਜਾਂ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰਰ ਲੈ ਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਨੂੰ , ਕੋਨਵਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।

GENERIC

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, 17 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਕੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਨਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ, ਟ੍ਰੱ ਕ, ਟ੍ੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਇੂੰ ਡਸਟ੍ਰੀਜ, ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, UBER ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਹੱ ਲੇ ਗਾ,
ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ।

ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ International Centre, (6900 ਏਅਰਪੋਰਟ੍ ਰੋਡ) ਨਵਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਨਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱ ਕ
ਚੱ ਲੇ ਗਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, Peel website ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨੂੰ , ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ 7 ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱ ਕ,
905-791-5202 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਪਨਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ, ਨਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੀਨਮਤ
ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱ ਚ ਥਾਵਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਿੈ ਨਕ ਜ਼ਰਰੀ ਕਾਨਮਆਂ ਵਜੋਂ, ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਨਜਿਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨਿਲੀ ਜਾਂ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰਰ ਲੈ ਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਨੂੰ , ਕੋਨਵਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।

